
 
Załącznik nr. 1 do Procedury postępowania w procesie obsługi wniosków dotyczących zawieszenia spłaty rat kapitałowych w ramach Wakacji Kredytowych w związku z pandemią 
koronawirusa COVID - 19  

____________________________ 

(imię i nazwisko Kredytobiorcy)       Lubelski Bank Spółdzielczy  
 

____________________________      
(adres Kredytobiorcy)  

         
____________________________ 

(PESEL lub MODULO Kredytobiorcy)  

 

WNIOSEK ZAWIERAJĄCY BRAKI NIE BĘDZIE ROZPATRYWANY 

Dotyczy:  

Umowy kredytowej nr: 

 

________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Rodzaj produktu*: 

 kredyt gotówkowy  

 uniwersalny kredyt hipoteczny  

 kredyt na finansowanie inwestycji mieszkaniowo-
budowlanych  

 kredyt na finansowanie konsolidacji zobowiązań 
kredytowo-pożyczkowych  

 kredyt obrotowy w rachunku kredytowym  

 kredyt inwestycyjny  

 kredyt pomostowy  

 inny rodzaj kredytów  

WNIOSEK O ODROCZENIE SPŁATY RAT KAPITAŁOWYCH 
W RAMACH WAKACJI KREDYTOWYCH 

Podstawa: WSPARCIE ZWIĄZANE Z TRUDNOŚCIAMI EKONOMICZNYMI WYNIKAJĄCE Z PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 

Wnioskowany termin wakacji kredytowych*: 

 1 miesiąc – zawieszenie spłaty 1 raty  

 2 miesiące – zawieszenie spłaty 2 rat  

 3 miesiące – zawieszenie spłaty 3 rat 

 4 miesiące – zawieszenie spłaty 4 rat  

 5 miesięcy – zawieszenie spłaty 5 rat  

 6 miesięcy – zawieszenie spłaty 6 rat  

 

 bez wydłużania okresu kredytowania o okres 

zawieszenia spłaty rat kapitałowych  

 

 

Uzasadnienie złożenia wniosku (należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa): 

 

Niniejszym wnioskuję o Wakacje kredytowe oznaczające odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu. Oświadczam, że jestem 
świadomy, że wybór bez wydłużania okresu kredytowania oznacza, że okres spłaty kredytu pozostaje bez zmian, a wysokość 
kolejnych rat kapitałowych po terminie zakończenia Wakacji kredytowych ulega odpowiedniemu zwiększeniu.  

Oświadczam, że zobowiązuję się do terminowej spłaty raty kapitałowo-odsetkowej do czasu potwierdzenia przez Bank przyjęcia 
i realizacji wniosku o udzielenie Wakacji kredytowych, które to potwierdzenie Bank przekaże na adres mojej poczty 
elektronicznej/adres do korespondencji: ___________________  .    



 

Oświadczam, że od dnia złożenia niniejszego Wniosku w Banku zmieniam kanał komunikacji z Bankiem w zakresie dostarczania 
przez Bank wyciągów, zestawienia opłat za usługi powiązane z rachunkiem płatniczym oraz komunikowania zmian 
w „Dokumencie dotyczącym opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym”, we wzorcach umownych  
tj. w Regulaminie, Taryfie opłat i prowizji oraz Tabeli oprocentowania.  
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wskazany przeze mnie w tabeli powyżej kanał dostarczania wyciągów jest kanałem 
wspólnym do komunikowania również zmian dotyczących wszystkich posiadanych w Banku produktów.  
OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 
1. Oświadczam/y, że posiadam/y zaległości wobec: 

Nazwa Organu Posiadane zaległości? 

Urzędu Skarbowego – z tytułu podatków, ceł itp.  NIE      TAK 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – z 
tytułu składek na m.in. Ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenie zdrowotne, 
Fundusz Pracy  

 NIE      TAK 

Stosownych Urzędów – z tytułu podatku od nieruchomości  (o ile dotyczy)  NIE      TAK 

2. Niniejszym oświadczam/oświadczamy, że będące w posiadaniu Banku niżej wymienione dokumenty nie uległy zmianie i są 
na dzień dzisiejszy aktualne: 

Dokument (zaznaczyć jeżeli dotyczy) 

  Umowa spółki 

  Statut 

  Dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu  

  Umowy dzierżawy gruntów lub akt własności gruntów (Rolnicy) 

  Koncesja/ zezwolenie na prowadzenie działalności  

  Umowa lub orzeczenie ustroju rozdzielności majątkowej 

3. Oświadczam/y, że  
TAK   NIE 
□       □    posiadamy zaległości wobec innych banków lub towarzystw leasingowych, 
□       □    toczą się lub grożą nam postępowania sądowe, administracyjne i inne mogące mieć wpływ na prowadzoną działalność 
lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań, 
□     □    została ogłoszona upadłość lub został rozpoczęty proces likwidacji lub postępowania naprawczego lub zawieszenia 
działalności firmy, 
4. Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że informacje 

podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
5. Wyrażam/y zgodę, aby Lubelski Bank Spółdzielczy, w wypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę warunków 

kredytowania, zatrzymał w swojej dokumentacji kopie dokumentów złożonych w związku z tym wnioskiem, w celu 
archiwizacji. 

Niniejszy Wniosek stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie niniejszego Wniosku Bank przekaże 
nowy harmonogram spłat w terminie do 14 dni roboczych od przesłania przez Bank potwierdzenia przyjęcia i realizacji wniosku 
o udzielenie Wakacji kredytowych, na ww. adres poczty elektronicznej, zgodnie z oświadczeniem zawartym w niniejszym 
Wniosku.  
Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku.  
Niniejszym zobowiązuję się do dostarczenia oryginału Wniosku dotyczącego Wakacji kredytowych do Palcówki Banku przy 
najbliżej wizycie w Placówce Banku. 
Jestem świadomy że po otrzymaniu nowego harmonogramu spłat, zawieszenie rat kapitałowych zgodnie z moim oświadczeniem 
zawartym w niniejszym wniosku jest operacją nieodwracalną. 
 
Oferta jest ważna przez 60 dni od daty złożenia wniosku. 
 
 
 
 

 __________________________                                                                                   _____________________________________ 

(miejscowość, data) (podpis Kredytobiorcy zgodny z kartą 
wzorów podpisów /Umową kredytu) 

 

* wymaga zaznaczenia 


